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Familie, vrienden, bekenden, 
Hierbij weer een update van onze 
werkzaamheden bij Krusada. Hartelijk 
dank voor jullie blijvende betrokkenheid! 
 
Werkzaamheden bij Krusada 

Marion 
Inmiddels ben ik wel aardig ingewerkt op 
de administratie bij de Walk-In. Naast de 
klussen die elke week terug komen (o.a. 
bijwerken presentielijst en kas- en 
bankboek), hebben we de archivering 
opgepakt.  
Ook ga ik af en toe alleen of met m’n 
collega Irene op pad om dingen aan te 
schaffen die we nodig hebben, naar de 
bank, of wat weg te brengen. 
Tussen de middag wordt er gekookt. Af 
en toe eet ik mee met de gasten en soms 
komt de kokkin later nog eten wat over 
is bij ons brengen. Het is echt Antilliaans 
eten. Vaak is het op donderdag bakkejou 
(gezouten vis). 
We wonen nu dicht bij de Walk-In zodat 
ik lekker op de fiets kan. Dat is wel 
behoorlijk zweten. Hoewel niet iedereen 
fietsen hier fijn vindt i.v.m. veel 
loslopende en ook wel agressieve 
honden, heb ik daar onderweg gelukkig 
nog nooit last van gehad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerrit 
Naast het begeleiden van onze gasten 
ben ik o.a. bezig met de onderstaande 
klussen: 
Zoals ik al op onze website liet zien, is de 
vloer voor onze nieuwe hal van 600 m2 
gestort. De staalconstructie is in NL in 
productie genomen. Rick de Poorter, die 
in december en april bij ons op Bonaire 
was, begeleidt de werkzaamheden in NL. 
Dat neemt mij veel werk uit handen. Hij 
komt deze zomer met een professioneel 
team om de staalconstructie te helpen 
monteren. Andre komt dan ook. (lees 
hier meer over de totstandkoming van 
de nieuwe werkplaats)  
We zijn ook bezig om een stuk van onze 
‘mundi’ (struiken, bomen en 
cactussen) weg te halen, zodat er ruimte 
komt om de kassen, die door het 
Wekeromse CBMC-team gedemonteerd 
zijn, hier weer op te zetten. Ook voor dit 
werk verwachten we hulp uit Nederland. 
De voorbereiding voor de bouw van vier 
resocialisatiewoningen (Exodushuizen) 
loopt ook erg voorspoedig. De 
bouwvergunning is verleend en we zijn al 
offertes aan het opvragen. De uitdaging 
is om in september de eerste woning 
opgeleverd te krijgen. 
Naast deze wat grotere projecten, zijn er 
nog diverse ‘kleinere’ dingen waar ik mee 
bezig ben. Bijvoorbeeld nieuwe 
toiletpotten op het mannencentrum, 
afzuigkap in de Walk-In, boktor- en 
mieren bestrijding rondom het 
mannencentrum, aangifte doen bij de 
politie i.v.m. drie geiten die door honden 
zijn gedood, één keer per week 
slaapdienst, inkoop van materiaal, 
onderhoud uitbesteden van onze auto's  

istu
m

 

http://www.vriendenvandehoop.nl/nieuws/12/werkplaats-voor-krusada-door-lening.html
http://www.vriendenvandehoop.nl/nieuws/12/werkplaats-voor-krusada-door-lening.html
http://www.vriendenvandehoop.nl/nieuws/12/werkplaats-voor-krusada-door-lening.html


Pagina 2 

 

Familie van Kruistum | info@famvankruistum.nl | 085-0021235  | www.famvankruistum.nl 
ThuisFrontCommissie | tfc@famvankruistum.nl 

 

 

 

  

 

 
en ga zo maar door. Al met al is Krusada 
dus flink in beweging. Dat is voor onze 
kleine organisatie best ingrijpend. Ik 
vindt het mooi om me daarvoor in te 
zetten en te zien dat mijn ervaring met 
de werkzaamheden voor het Kulturhus in 
Wekerom hier volop van pas komen. 
 
Tunnelkassen 
Medio februari dit jaar kregen wij, CBMC 
Wekerom, uit Bonaire de vraag of dat we 
in de gelegenheid waren om een aantal 
tunnelkassen te gaan bekijken in 
Woensdrecht. Eén 60x30 meter en één 
van 60x15 meter. Krusada had deze op 
marktplaats te koop zien staan. We zijn 
ze gaan bekijken en tot de conclusie 
gekomen dat ze nog in een goede staat 
waren om ze te demonteren en te 
verschepen naar Bonaire. Zo gezegd zo 
gedaan. We zijn als CBMC-team in alle 
vroegte op 8 mei richting Woensdrecht 
afgereisd en hebben daar de 
tunnelkassen gedemonteerd. Dit was 
nog een hele klus, zeker gezien het oer-
Hollandse weer. Al met al is het geheel 
met nog diverse andere materialen, in 
week 21 in de container geladen. Begin 
juni zal dit worden verscheept richting 
Bonaire.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verder op onze site o.a. 

 Bezoek van… 

 120 m3 storten 

 Bonaire door de lens van Linda, 
Rolinda en Bianca (foto’s + verslag) 

 

 
Staalconstructie onderweg naar Bonaire 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Wilt u bidden voor… 

 Alle ontwikkelingen binnen 
Krusada. 

 Onze kinderen. 

 De jonge mannen met taakstraf 
die we mogen begeleiden. 
 

Wilt u danken voor… 

 De voortgang van de bouw van 
de hal en de Exodushuizen. 

 De steun vanuit onze achterban. 

 De nieuwe collega’s die in 
september komen.  

 
 
 
 Pasobra ken ku pidi 

ta risibí, i esun ku 

buska ta haña, i pa 

esun ku bati lo  

wòrdu habrí.           
Mateo 7:8 
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